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rreer eens een hele tomaat in
handen hebben. We beginnen in
Swa€nest€yn, omdat veel mensen
daar uit het \{'estland komen. Die

's lands
mooiste?

hebben dat nog sterker."
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Ih.S: Ëa tsar lary teste Roots
in twaalf steden de stadsparten.
Clingendaelscoorde tienen op de
teslonderdelen onderhoud, vormgeving van het park en wandel-
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meer het Amsterdarnse Vondelpark Er kan tot 3I augustus unrden gestemd via de website.

' www.rootsmagazine.nll
kies-io uw-fan riete-stodspark

les ln dansend leÍBn
HAAG. De medewerkers van alle kinderdagverblijven en voorscholen in de krachtwijken krijgen een
opleiding om kinderen dansend woordies te leren.
Lenneke Scherrewitz werkt alzo met kleintjes op een
basisschool en de resultaten zijn verbluÍfend.
DEN

ook op kinderdagverblijven in wijken waar veel kinderen wonen van
wie de ouders thuis geen Nederlands spreken, is extra aandacht
voor taal nodig.
,,De gemeente was op zoek naar
iemand die de lessen kon geven. Na
een aanbesteding heb ik de opdracht gekregen." Als de honderd
'juffen' en 'meesters' zijn opgeleid
krijgen straks duizenden kinderen
de mogelijkheid om dansend en bewegend woordje§ en sommen te

MAAIKE KRAAIJEVELD
Honderd medewerkers van voorscholen en kinderdagverblijven in
krachtwijken krijgen vanaf volgende
maand een door de gemeente betaalde cursus in het geven van les-

sen taaldans en rekendans. De

de goede resultaten alleen aan haar
liggen. ,,Er zijn ook heel talentvolle
docenten op school bijgekomen.
Maar dat dansend leren effectief is,
is nu wel bewezen. Doordat bij het

bewegen zo veel hersengebieden

Haagse Lenneke Scherrewitz heeft
de opdracht voor de opleiding van
Juffen gekregen van de gemeente.
Zij is ontwikkelaar, opleider en
docent en geeft al tweejaar dansend
ies aan basisschoolleerlingen van de
Jan van Nassauschool in de Rivierenbuurt. ,,De Cito-resultaten zijn er

worden betrokken, blijft een woord
beter hangen."

omhooggegaan en kinderen leren
met plezier taalj' zegl Scherrewitz.
-Ook is het contact met de ouders
en school verbeterd en blijkt het be\À'egen goed tegen overgewicht bij

kilderen."

Scherrewitz kan niet zeggen dat

leren.

OP LOCATIE

HUPPELEN

Lenneke Scherrewiz dansend op

,,Kinderen krijgen doorgaans taalles
aan een tafeltje. Maar ga hun dan
mÍrar eens begrippen als'huppelen'
en'schuin naar de overkant' uitleggen. Als je huppelt in de gymzaal of
in het lokaal is het veel gemakkelij-

de Jan van Nassauschool. rorcnn

ker om kleintjes die woorden te
leren." Maar volgens Scherrewitz
gaat het ook om veel eenvoudiger
begrippen als lroor' en'achter'en
wordt door tinkeltje'te spelen kin-

deren de woorden voor kledingstukken en groenten bijgebracht.

Tbalontwikkeling van kinderen,
met name in de krachtwijken waar
veel kinderen juist taalachterstand
hebben, is een speerpunt in het onderwijs in Den Haag. Voor kleintjes
van 2,5 jaar is er de voorschool waar
vooral aandacht is voor taal. Maar

,,We gaan de lessen aan de mede-

werkers geven op de kinderdagverblijven en voorscholen zelf," vertelt
Scherrewitz. ,,Dan kunnen de kinderen meteen meetrainen." Maar niet
alleen daarom is de opleiding in'de
tijd van de baas'. Scherrewitz:
,,Doorgaans worden cursussen en
opleidingen gegeven in de avonduren. Maar die vallen dan allemaal
onder overwerk, zodat daar extra
uren voor worden geschreven en
daar is geen geld meer voor."

